Brodecký
zpravodaj
Občasník vydává městys Brodek u Přerova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, držíte v ruce poslední zpravodaj letošního roku. Adventní
čas je v plném proudu, dny se
zkracují a konec roku začíná být

na dohled. Letošní rok byl jiný
především díky covidu a s ním
spojenými opatřeními, které
ovlivnily náš život.
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Aby toho nebylo málo, byl Brodek vyplaven díky zavřenému
stavidlu na Olešnici nad Kalábem. Občanům, kteří byli zasaženi velkou vodou jsme poskytli
pomoc při likvidaci odpadu a zapůjčení vysoušečů. Děkuji hasičům za jejich nasazení při pomoci občanům a také všem ostatním,

kteří pomohli svým sousedům.
Policie událost vyšetřuje jako
trestní oznámení na neznámého
pachatele z důvodu obecného
ohrožení. Pro Ty z Vás, kteří byli
zasaženi a nebyli pojištěni, bude
pro připojení se v soudním řízení
potřeba doložit znalecký posudek
s vyčíslením způsobených škod.

15/10/2020 čas po půlnoci – zavřené stavidlo
a nasazení hasičů při jeho otevírání

15/10/2020 Brodek
v dopoledních hodinách
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Obnova vodních nádrží v ulici
Tovární, které by měly pojmout
případné přívaly vody, nabírá
zpoždění, a to především díky
Nerudovskému tématu „Kam
s ním“. V této souvislosti je myšleno bahno (sediment), které
i přes splněné limity vzorků nechce na pole žádný zemědělec
a ukládka na skládky je příliš
nákladná.

Na veřejném zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na
rok 2021. Je mírně schodkový
se zapojením rezerv z minulých
let. Důvodem jsou výpadky daňových příjmů z rozpočtového
určení daní pro samosprávy.
Plán údržby a investic na příští
rok bude silně ovlivněn výpadky daňových příjmů, jejichž
výši lze v tuto chvíli jen věštit
z křišťálové koule.
O rozvratu ekonomiky netřeba
mluvit a sekera, kterou hodlají do naší budoucnosti zatnout
státní finance, je děsivá. Aby

nebylo ještě hůř, nezbývá, než
abychom se chovali odpovědně,
a to podle systému PES, před
příchodem vakcíny a nezhloupnout z toho všeho kolem.
Snad Vás potěší, že poplatek za
odpady zůstává na příští rok ve
stejné výši 550,- Kč za občana
s trvalým pobytem. Je to především díky zodpovědnému přístupu Vás všech k odpadovému
systému.
Při platbě poplatku za odpady
na příští rok budou vydávány
10l koše na BIO odpad a 1,5l
nádoby na olej do kuchyně.

Nová fasáda budovy úřadu se pomalu blíží do finále.
Prakticky u všech hlavních sledovaných komodit došlo k poklesu. Směsný odpad úspora
přes 320 tisíc, bioodpad úspora přes 280 tisíc, plast úspora 161 tisíc, u papíru došlo
k mírnému nárůstu o 5 tisíc
což vzhledem k dramatickému
propadu výkupních cen papíru
je tak mírný nárůst, že je nutné
to brát spíše pozitivně. Tetrapak (nápojový karton) je nově
sbírán ve směsi s plastem, čímž
došlo k úspoře za dopravu téměř 19 tisíc. Pouze u skla došlo

k výraznějšímu zvýšení nákladů o téměř 44 tisíc z důvodu
výměny nádob se spodním
výsypem (zvony) za nádoby
s horním výsypem, na které má
svozová společnost potřebnou
svozovou techniku. Náklady
na tyto vybrané odpady byly
sníženo o 740 tisíc v porovnání
s rokem 2019.
Stočné dle množství odebrané
vody (vodoměru) zůstává na
příští rok také ve stejné výši
jako letos 33,20 Kč za m3.
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Dovolte mi, milí spoluobčané,
abych Vám popřál krásné, veselé a požehnané svátky plné
lásky, domácí pohody a splněných přání. Zároveň Vám do nového roku přeji jménem svým,
i jménem celého zastupitelstva
městyse všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních
a pracovních úspěchů.
Ing. Roman Zbožínek, starosta

Jubilanti – 15. září – 9. prosince 2020
70 let
Milan Novák
Pavel Zatloukal

80 let
Věra Němcová
Viktor Nádeníček

85 let
Jan Košťálek
František Rygal

100 let
Vlasta Hlaváčová

Nově narození občánci
Vzhledem ke koronavirové situaci v ČR městys Brodek u Přerova upustil od tradičního vítání
občánků v obřadní síni. Rodiče narozených dětí od 9/2019 do 8/2020 byli pozváni na úřad
městyse v měsíci září k převzetí dárků pro děti.
Šefčíková Nina
Školutová Natálie
Prášil Richard
Koplas Albert
Panajotis Adam
Brázdová Patricie
Šefčík Matěj

Vojáčková Anna
Struška Filip
Vyroubal Tomáš
Struška Dominik
Ponikelská Lilien
Stallmach Klára
Šiborová Klaudie

Nesvadba Jan
Šrámková Elen
Jančíková Denisa
Pospíšilová Laura
Ledabyl Jan
Vojtková Aneta

Školní aktuality
ZŠ Brodek u Přerova – prosinec 2020
V současné době ve školách platí
mimořádná opatření kvůli nákaze Covid 19. Dotkla se všech
součástí vzdělávání. Mění se rozvrhy, organizace školní družiny,
vydávání obědů, metody výuky,
hodnocení i klasifikace žáků.
Nelze v hodinách tělesné výcho-

vy cvičit a v hudební výchově
zpívat. Učíme se v rouškách. Na
základní škole nyní probíhá střídavá výuka. Žáci prvního stupně
a deváté třídy se vrátili do školy
na presenční výuku. Děti z šesté, sedmé a osmé třídy se učí
střídavě. Vždy týden doma na

distanční výuce a týden ve škole.
Distanční výuka probíhá na třídních webových stránkách a na
platformě Teams. Žáci mají nově
elektronickou žákovskou knížku.
Školní akademie letos probíhá
on-line, odkaz najdete na webových stránkách školy (www.

zsbrodek.cz). Učitelé pomáhají
dětem nesnáze se střídavou výukou zvládnout. Oceňujeme pomoc a zapojení rodičů. Snažíme
se, aby ve škole probíhal život
normálním tempem a abychom
vše společně zvládli. Fotografie
dokumentují poslední novinky.
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Mikulášská nadílka

Probíhají rekonstrukce učeben školy v rámci projektu z IROP –
„Fyzika a chemie nás baví, anglicky snadno a hravě“,
už máme na škole nové bezbariérové WC

Dokončuje se nová školní kuchyňka

Presenční výuka v I. třídě

Podzim a advent v mateřské škole
Podzim se v mateřské škole
i skrz epidemiologickou situaci
s COVID nesl v příjemné atmosféře babího léta.
Během listopadu se uskutečnila
již tradiční podzimní výstavka,
která se vzhledem k opatřením
uskutečnila jinou formou, než
bývá zvykem – ve vestibulu
MŠ. Každá třída si svou podzimní výstavkou vyzdobila šatnu a částečně i třídu. Děti byly
velmi pilné a vytváření výrobků
hlavně z přírodnin je bavilo.
Všechny děti pak při sbírání přírodnin pomáhaly a zapojily se.

Brodecký zpravodaj

3/2020
Naši mateřskou školu také
navštívil Mikuláš společně s
čertem a andělem. Vše opět
proběhlo v rámci možností
vzhledem k hygienickým opatřením. Této role se skvěle ujaly
naše kolegyně, které chodily po
třídách, aby se děti neshromažďovaly. Děti zazpívaly písničky

a recitovaly básničky. Za odměnu pak dostalo každé dítě balíček plný dobrot a ovoce.
Všichni se už velmi těšíme na
prosincové setkání u stromečku ve vestibulu naší mateřské
školy, kde každá třída dostane
vánoční dárky. Celá akce bude
probíhat odděleně po jednotli-
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vých třídách. Kromě rozdávání
dárků si s dětmi také zazpíváme
vánoční koledy. Věříme, že příští rok se sejdeme už zase všichni
společně.
Celá mateřská škola i nadále
dodržuje všechna hygienická
opatření, děti jsou vedeny k důkladnému mytí rukou. Veškeré

prostory jsou pravidelně dezinfikovány.
Přejeme Vám krásné a klidné
prožití svátků vánočních.
Zpracovala Mgr. Dominika
Kozáková

2021

Masarykova knihovna
Q

Masarykova knihovna

Q

přeje všem občanům krásné Vánoce
a hodně zdraví, klidu a pohody

Q

v novém roce.

Q

Křesťanské Vánoce 2020
V těch dnech vyšlo nařízení od
císaře Augusta, aby se v celé
říši provedlo sčítání lidu. Takto začíná každý rok na Vánoce
slavné vyprávění o narození
Spasitele Ježíše v městečku
Betlémě. A Písmo svaté pokračuje: Šli tedy všichni, aby
se dali zapsat, každý do svého
města…
Milí čtenáři, dříve, než vám
představím sváteční program,
který jsme pro vás ve farnosti
připravili, rád bych vás ujistil, že
se za vás denně modlím a prosím Boha, aby vás svou mocí
chránil, slovem těšil a svými
dary pomáhal obstát ve zkouškách doby. Mám radost z toho,
že někteří z vás už objevili denně

otevřený kostel jako místo
zvláštního pokoje, kde stojí za
to na chvíli spočinout před Boží
tváří, odevzdat starosti a nabrat
nový dech. Také v roce příštím
neváhejte vzít za kliku, kdykoli
se vám k tomu naskytne příležitost. V nejbližších dnech a týdnech budeme sice na otevírání
kostela opatrnější kvůli bezpečnosti vystaveného betléma, ale
bohatá nabídka svátečních událostí vám to dozajista vynahradí.
Letošní vánoční program je
z organizačních důvodů rozdělen do dvou kategorií: (A)
pro farníky, (B) pro veřejnost.
Pro obě skupiny platí obecná
vládní nařízení známá jako
„3R“: povinné roušky na veřej-

ných místech, dezinfekce rukou
při vstupu do chrámového prostoru a viditelné rozestupy mezi
sedícími účastníky s výjimkou
vlastní rodiny. Pro konání bohoslužeb v době pandemie
jsou dále v platnosti specifická pravidla omezující počet
přítomných, podávání rukou
a společný zpěv. Většina z nás
tedy bude v kostele navzdory
tradici tentokrát v roli posluchačů, zatímco hudbu a zpěv
zajistí od varhan pověřené skupiny nadšených dobrovolníků.
Počet míst, která můžeme obsadit v lavicích, závisí na stupni
celorepublikové
pohotovosti
v systému PES. Abychom si to
společně usnadnili, půjdeme

cestou on-line rezervace vstupenek prostřednictvím webu
farni-musle.cz Vánoční vstupenky do kostela jsou zdarma
k dispozici ve dvou vlnách.
První série odpovídající 4. stupni pohotovosti byla zpřístupněna v neděli 13.12. Navýšení
počtu míst očekáváme v případě příznivého vývoje hned,
jakmile to bude možné udělat
s rozumnou mírou pravděpodobnosti. Podrobnosti k fungování rezervačního systému
najdete na příslušném odkazu,
nebo vám je ochotně sdělí zkušenější farníci. V případě naléhavé potřeby se s dotazem nebo
žádostí můžete obrátit přímo na
faráře (mobil 736 522 838).
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Pravidelné mše svaté v období 24. 12. až 27. 12. jsou letos
z důvodu pandemie vyhrazeny
pro farníky, tj. věřící katolíky,
kteří s církví aktivně prožívají
adventní přípravu na Vánoce,
nebo mají v daném termínu objednanou intenci (kategorie A).
Půlnoční mše pro veřejnost
(kategorie B) se bude konat
v našem největším kostele
(Brodek) na Štědrý den přesně ve 24.00. Kromě toho zveme veřejnost i farníky s dětmi
na speciální vánoční program
u jesliček, který se v různých
obcích uskuteční dle rozpisu
na plakátech (Brodek – neděle
20.12., Citov – středa 23.12.,
Rokytnice – pátek 25.12. vždy
v 17.00). Narozdíl od školáků

a dospělých přicházejí děti do
šesti let na jakýkoli vánoční
program do kostela bez nutnosti rezervace. Bude-li zájem
veřejnosti o živý betlém v některém kostele přesahovat
základní kapacitu prostoru,
zváží pořadatelé cca 3 dny
před akcí vypsání nového termínu na tentýž den o hodinu
později. Veškeré informace
o aktuální nabídce a její obsazenosti najdete v našem rezervačním systému. Farníkům se
omlouvám, protože ani oni se
letos o Vánocích nedostanou na
všechny bohoslužby, na které
jsou zvyklí. Obecně platí, že
každý věřící může v době od
24. 12. do 27. 12. obsadit dva
termíny. Ve sváteční den, kdy

do kostela nepůjdete, abyste
dali přednost druhým, doporučujeme řešit situaci uspořádáním rodinné slavnosti u domácího betléma – případně
u stolu s betlémským světlem.

3/2020
Náměty a inspirace hledejte na
farní mušli.
Požehnané Vánoce přeje
a na setkání se těší
otec Tomáš, farář

Člověk a víra / Pavel Langer

JUNÁK – český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.
V září jsme tradičně zahájili školní rok pravidelnými schůzkami.
Stihli jsme ještě uspořádat první
plánovanou akci pro veřejnost
,,Vaření kotlíkových gulášů”,
která proběhla v době rozvolnění
coronavirových opatření. Počasí
nám přálo a jelikož to byla po
dlouhé době příležitost k setkání

více lidí na veřejnosti, tak i účast
byla nad očekávání hojná. Naše
radost ale netrvala dlouho. Hned
další týden se opatření zpřísnila
a veškerá naše činnost byla pozastavena.
Děti na schůzky sice nechodí,
ale pro vedení střediska práce
nikdy nekončí. Jezdíme udržo-

vat táborovou základnu v Nejdku u Bělotína a v klubovně
v Brodku jsme využili nepřítomnosti dětí a zvelebujeme
ineriéry kluboven.
Věříme, že se opatření opět
uvolní a děti se v brzké době
opět na schůzkách sejdou. Po
rekonstrukci kluboven a ku-

chyňky v areálu střediska plánujeme nabídku těchto prostor
k pronájmu na různé oslavy.
Podmínky a ceník pronájmů
budou zveřejněny na stránkách
střediska Táborníci.
Pavlína Procházková,
vedoucí střediska Táborníci
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Brigáda za sokolovnou
V sobotu 3. října proběhla úklidová brigáda za sokolovnou.
V průběhu let se v přístřešcích
za ní nahromadila spousta odpadků a místo to bylo nevábné. A tak se pár chytrých hlav
a ochotných rukou dalo dohromady a uspořádaly úklid
skládky za sokolovnou. A není
náhoda, že těch pár chytrých
hlav bylo z Brodku, z Brodku
u Přerova. :) Připomíná Vám to
scénu s Miroslavem Donutilem

ve filmu Pelíšky? Je to tak. To
bylo jen pro pobavení.
V sobotu se k velkému překvapení organizátorů postupně
sešlo asi 30 lidí, kteří přidali ruku k dílu a místo uklidili.
Díky dobrotě úřadu městyse byl
přistaven kontejner, kam se harampádí nanosilo a navozilo.
Sestry sokolnice a bratři sokolníci a další dobrovolníci uklidili
okolní plochy od naházených
odpadků a protože jim šla prá-

ce od ruky a brzy měli hotovo,
shrabali i všechno listí, které
tam již napadalo. Ostatní vyklízeli bývalou garáž a přístavek
u studny. Dost brzy se naplnil
kontejner, spousta pytlů s plasty, plechovkami a listím a vedle
kontejneru se navršily ještě dvě
hromady se starým nábytkem
a dřevem, které se už do kontejneru nevešly. Celá akce byla
zakončena občerstvením, které
zajistili správci sokolovny. Pa-

novala dobrá nálada a všichni
se podle všeho rozcházeli s pocitem dobrého počinu a s myšlenkou, že toto byl jen jeden
z kroků ke zvelebování krásné
brodecké sokolovny. Velké díky
tedy ještě jednou všem účastníkům z Brodku (a dokonce
Citova) a úřadu městyse a jeho
technickým pracovníkům, kteří
se postarali o odvoz odpadků.
Lukáš Havrda
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Report z Pirátské Tvrze
Ačkoli byl letošní podzim poněkud jiný, tak ani Piráti nezaháleli.
Po celou dobu jsme neúnavně
kampaňovali a nejen v Pirátské
Tvrzi, ale i širokém okolí rozdávali volební noviny, levanduli
a česnek a v neposlední řadě čile
komunikovali s voliči.
V říjnu proběhly krajské volby
a naši zástupci rozhodně nezklamali. Martin Šmída byl zvolen
novým krajským zastupitelem
a následně i radním za odbor životní prostředí, odpady a zemědělství. Radek Vojtek je členem

Kontrolního výboru Olomouckého kraje.
Oběma přejeme mnoho sil
a úspěchů v nových působnostech.
Daří se nám také nabírat nové
členy a rozšiřovat tak působnost našeho místního sdružení
o další obce. Prvního prosince
jsme oslavili 7 let od založení
Pirátské Tvrze a je velmi dobrým znakem, když se sdružení
stále přirozeně rozrůstá a vítáme
u nás všechny nováčky.
Dveře jsou u nás otevřeny všem
lidem, jenž chtějí přiložit ruku

k dílu, zapojit se do činností
a mají zájem spolupracovat.
Pozornost na příští rok bude
upřena směrem k nejočekávanější akci a tou jsou parlamentní volby, jež se uskuteční z kraje podzimu 2021. Plán akcí se
bude točit okolo tradičních činností jako je pořádání pokerových turnajů, turnaje v tenise či
nohejbale. Dále také již 15. ročník legendárního multižánrového festivalu svobodné hudby
Kytary In Majetín, a to bez
poplatku OSA. Budeme taktéž opět spolupořádat hudební

festival VyOsení s MS Přerov.
To jen tak jako nakousnutí co
nás v dalším roce čeká a snad
nám bude umožněno vše uskutečnit dle přání. Všechny naše
aktivity se vždy dozvíte na našem facebooku Pirátská Tvrz
nebo na webu.
Děkujeme za přízeň a v neposlední řadě bychom rádi všem
popřáli veselé Vánoce a šťastný
nový rok plný pohody a úspěchů.

Vážení fotbaloví přátelé,
těžko se nám fotbalový rok
2020 hodnotí. Minulá sezóna
2019/2020 se ani pořádně neukončila a jak hezky začala sezóna
nová, korunovaná postupem našeho „A“ mužstva do krajského
přeboru, tak záhy také skončila.

Tento rok nás všechny, nejen
fotbalové fandy a nadšence,
ovlivnila pandemie COVID19.
Nicméně se nám i v tomto roce
pár věcí podařilo. Kromě již
zmiňovaného postupu našeho „A“ mužstva do kraje, kdy
se po několika zápasech hráči

adaptovali a začali hrát líbivý,
atraktivní fotbal. Výsledkem
byla šňůra 5 zápasů bez prohry.
O to víc nás může mrzet přerušení sezóny a přesun zápasů do
jarní části.
Naše „B“ mužstvo ve své třídě
kraluje a dokonce nadělilo ko-

legům z Tovačova potupnou porážku 16:0. Tabulce tedy vévodí
s úžasným skóre 41:10 z 8 utkání. Tedy více než 5 vstřelených
branek na zápas. A aby úspěchů
nebylo málo, tak se sluší poznamenat, že náš rezervní tým
mužů vybojoval na konci září

Radek Vojtek
Předseda MS Pirátská Tvrz
a kolektiv Pirátské Tvrze

3/2020
prvenství v Okresním poháru
FAČR.
S obavami jsme přihlásili naše
děti do mladších žáků, kam
věkově patří menšina našich
fotbalistů. Nicméně jsme bojovným přístupem obstáli a slavili
dokonce i 2 výhry a 1 remízu.
Veškeré aktuality okolo všech
našich týmů můžete sledovat
na našem webu nebo facebooku
FK Brodek u Přerova.
V areálu FK Brodek u Přerova
jsme investovali do nových houpaček, podařila se nám zpevnit
příjezdová cesta a celou sezónu
jsme udržovali trávník v perfektním stavu. To, co nás mrzí,
je chování nejen brodeckých
teenagerů, kteří nesdílí naši radost z dobře odvedené práce
a zázemí nám kontinuálně ničí.
Několikrát jsme je upozorňovali, aby se chovali slušně,
dokonce jsme jim přistavili popelnice k místům, kde se schází. K pořádku to však nevedlo,
ba naopak. Vylévali si zlost na
houpačkách a popelnicích, o záplavě odpadků, plastů od piva
a lahví od vína ani nemluvě.
Příkladem pro naše začínající
fotbalisty určitě jejich chování
není.
Byli jsme nuceni několikrát volat policii České republiky a instalovat kamerový systém, který
nám dopomůže adresně identifikovat tyto nepořádníky.
Aktuálně pracujeme na projektu výstavby hřiště s umělou
trávou a multifunkční hřiště

Brodecký zpravodaj
pro všechny sportovní nadšence. Na těchto hřištích naleznou
zábavu nejen začínající, ale
i pokročilí fotbalisté, dále pak
i milovníci tenisu, basketbalu,
nohejbalu a jiných míčových

her. Pevně věříme, že tímto
přístupem se nám podaří nejen
tyto výtržníky inspirovat k lepšímu chování.
Přeji nám všem do nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí

9
a radosti. Užijte si svátky klidu
a v novém roce na fotbale na
viděnou.
Albert Složil,
Místopředseda FK
Brodek u Přerova
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PDHT Luková
Vážení fotbaloví fanoušci, sportovní přátelé,
s nadějí, že si spravíme chuť po
nedokončené minulé sezoně,
jsme rozehráli nový soutěžní ročník. Ovšem stihli jsme
odehrát sotva prvních pět kol a
opět bylo nejen sportovní dění
v celé ČR zastaveno. V nekompletní podzimní části tedy
přezimujeme z důvodu skóre
na 4. místě, ale se stejným bodovým ziskem jako mužstva
nad námi. Odložené zápasy
z podzimu se budou dohrávat
podle toho jak počasí a hlavně

pak nařízení, potažmo uvolnění dovolí.
Ideálně by mělo být dohráno
vše před startem jarní části a ten
je naplánován na konec března
2021.
Další informace jako foto, reporty a spoustu dalšího najdete
na facebookovém profilu PDHT
Luková
www.facebook.com/
PDHTLukova.
Závěrem přejeme všem klidné
a pohodové Vánoce a úspěšný
nový rok.
Radek Vojtek
PDHT Luková

3/2020

3/2020
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Brodecký zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází jako čtvrtletník nákladem 800 ks.
Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 00301078.
Evidenční číslo MK ČR E 17636, autor snímků: Teimer Jan, Petr Vít.
Zlom, sazba a tisk: Computer M edia s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 10. 3. 2021, číslo vydání 4/2020.
Příspěvky prochází odbornou jazykovou úpravou.
Texty článků zasílejte samostatně ve formátu word dokument (doc.) a obrázky ve formátu jpg.
Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz.
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